
 موقف اإلسالم مما حدث في فرنسا

 

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وعلى آله وصحبه.

  أما بعد : 

إن ما حدث يف عاصمة فرنسا باريس من االعتداء املسلح على مكتب جملة شاريل ابدو الذي أودى  
حبياة اثين عشر  شخًصا  لعمل إجرامي إرهايب ال تقره الشرائع السماوية ، وال العقول الراجحة ، وال 

 الفطر السليمة ،

ل وحتت أي ذريعة من الذرائع ، ألن إن هذه األعمال اإلجرامية  ال عذر ملرتكبيها بأي حال من األحوا
حترميها وقبحها وضررها معلوم من الدين بالضرورة وهذه احلوادث املوغلة يف اجلرمية ليست جمرد اجتهاد 
،أو اختالف يف الرأي ،أو خطأ يف التأويل أو غلبة شبهة  فينفع معها العالج بكشف الشبهات بالتعليم 

حلق باحلكمة  واملوعظة احلسنة ، واجلدال باليت هي أحسن ، ولكنه واحلوار اهلادي البناء والدعوة إىل ا
إصرار منهم على اإلجرام مع علمهم بتحرميه وقبحه وبشاعته و شناعته ، إنه بطر منهم للحق بعد أن 
تبني ، ومكابرة للحجة رغم قيامها ، فهذه الفئة الضالة جعلت القتل والتدمري والتفجري واإلفساد  مبتغا 

داء  على املسلم وغري املسلم يف دمه وماله  مسلكا ،  فعميت أبصارهم  وضل  سعيهم. ، واالعت
فبيان  ،توا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونهو وإذ أخذ اهلل ميثاق الذين أ: وانطالقا من قوله تعاىل 
 :للحق وتربئة للذمة فإننا 

 هذه األعمال اإلجرامية الوحشية. نعلنها صراحة بأننا نُدين -أ

نؤكد بأن اإلسالم بريء من كل هذه األعمال اإلجرامية الوحشية ألآل إنسانية ، ونسبتها إىل  -ب
اإلسالم نسبة ظاملة  فاجرة باطلة ، فاإلسالم دين األمن والسلم والسالم دين اإلصالح والفالح دين 

لسامية وقيمه الرفيعة إىل الرمحة والتعاون املثمر والتآزر يوجب العدل وحيرم الظلم دين يدعو يف تعاليمه ا
على احلق  والرقي بالبشرية إىل حياة الرخاء والسؤدد يف كنف األمن واألمان  كما حث اإلسالم على 

وقال  فوا بالعهد إن العهد كان مسئوالأو و : احرتام العهود واملواثيق وحترمي نقضها ، قال اهلل تعاىل 



وال تقتلوا النفس اليت : وجاء بتحرمي قتل النفس بغري حق قال اهلل تعاىل  بالعقودفوا و أ: سبحانه 
أنه من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس  :وقال أيًضا  حرم اهلل إال باحلق

عل ذلك  كما جاء اإلسالم بتحرمي اإلفساد يف األرض  وج  مجيعا  ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعاً 
ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ويشهد اهلل على ما يف قلبه وهو  : من الكبائر قال تعاىل

ألد اخلصام وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل واهلل الحيب الفساد وإذا قيل له 
 .مث فحسبه جهنم ولبئس املهادإلبااتق  اهلل أخذته العزة 

إمنا جزاء الذين حياربون اهلل ورسوله   : الوعيد الشديد للمفسدين يف األرض فقال تعاىل و جاء
ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم  وأرجلهم من خالف أو ينفوا من 

 .األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم

اة خصوصا أينما كانوا أن يربزوا الوجه احلقيقي لإلسالم واملنهج أدعو شباب اإلسالم عموما والدع -ج 
الصحيح والنهج الواضح القومي ليكونوا أسوة وقدوة لغريهم وأن يلتزموا احلكمة يف دعوهتم إىل اهلل تعاىل ، 
 وأن يتربؤوا من مرتكيب اجلرائم واإلرهاب ، فال يؤازروهم وال يناصروهم ال بقول وال بفعل وال مبال بل

ة رسول اهلل صلى عليهم أن يبينوا للناس ضالهلم واحنرافهم وشرهم باحلجة  والربهان من كتاب اهلل وسن
 .اهلل عليه وسلم

 وأخريًا :

ال بقول وال بفعل    –عليهم السالم  -فإننا ال نقبل من أي أحد أن يسيء ألي نيب من أنبياء اهلل 
لماء الربانني علماء السُّنَّة لريدوا شبهات هؤالء الطاعنني كاالستهزاء والسخرية هبم وجيب الرجوع إىل الع

 ويبينوا خمازيهم كما جيب رد األمور العظام إىل والة األمور .

هذا ما أحببنا بيانه نصحًا لألمة وتربئة للذمة .. وفق اهلل اجلميع ملا حيبه ويرضى وصلى اهلل وسلم على 
 نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

 كتبه / أبو عبد احلليم حممد عبد اهلادي

 


